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istanbul Darülfünununun şahsiyeti Mkmiyesi hakkında kanun
No.
493
B İ R İ N C İ MADDE — İstanbul Darülfünunu ve müteşekkil bulunduğu Tıp,
Hukuk, Edebiyat ve İlahiyat ve Fen medreselerinden her biri emvali menkule ve
gayrimenkule tasarrufuna ve teberruat kabulüne ve devair ve mehakimde huzur
ve murafaaya ve istikraz ve mümasili ukut hariç olmak üzere her nevi mukavelât akdine ve sarfiyat icrasına mezun, şahsiyeti Mikmiyeyi haiz bir müessese
dir.
İKİNCİ MADDE — İstanbul Darülfünunu mülhak bir bütçe ile idare olunur.
"Bu bütçede Darülfünunun ve her medresenin varidat ve masarifi ayrı ayrı fasıl
larda gösterilir. Fasıldan fasla nakli nmhassasat iein kanunu mahsus istihsal
ve aynı faslın mevaddı beyninde nakli tahsisat Maarif vekilinin tasdikiyle icra olu
nur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — İstanbul Darülfünun ve medreselerinin varidatı:
1. Muvazenei umumiyeden verilen tahsisat;
2. Darülfünun ve medreselerce kavauin ve nizamatı mahsusasma tevfikan
istifa olunacak her nevi ücret ve harçlardan;
3. Neşredilen asar ve resaili ilmiye satış hasılatından:
4. Darülfünun ve medreselerin emvali menkule ve gayrim en kulesi varidatın
dan;
5. Vekâletnamelerden alman Mektebi hukuk ianesinden;
6. Maarif umuruna meşrut varidatına mukabil mazbut evkaftan tefrik edile
cek hisse ile vakfiye ve teamüllerinde tedris ve müşabihi cihetlere muhassas
varidatı olan emanet ve mülhak evkafın hasılatı safiyesinin yüzde muayyen bir
miktarından;
7. Teberruat ve emsali varidattan ibarettir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Üçüncü nrıddenin 2, 3, ve r> nci fıkralarında göste
rilen varidat ait oldukları medreselere mahsustur. Ru kısım varidatın sureti
sarfı her medrese meclisi tarafından tahtı karara alınır. Diğer varidatın medarise sureti tevzi ve tahsisi İstanbul Darülfünunu divanınca kararlaştırılır. Şu k'idar ki teberruatta müteberrilerin şurut ve kuyuduna riayet olunur.
MUVAKKAT MADDE — İşbu kanamın neşrinden evvel İstanbul Darülfü
nunu için vukubulan teberruat ile Devletçe tahsis olunan ve mubayaa ve istim
lâk edilen emvali menkule ve gayrimenkule Darülfünun ve ait oldukları medre
selere devrü temlik olunur.
BEŞİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden mer'idir.
ALTİNCİ MADDE —• İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
17 ramazan 1342 ve 21 nisan 1340
Meclis Heyeti Umumiyesince kabulü
Cumhuriyet riyasetine tebliği
Beraıji nesir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müs'ır Cumhuriyet Riyasetinden mevrut
tezkerenin tarih ve numarası
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve
sayıfa numaraları

Kırk uçuncu içtimain birinci celsesinde
21 .IV. 1340 tarih ve 1/358 No. lu tezkere ile
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